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Statistik är resultat av tusentals människors 
arbete. Att samla in verksamhets- och utbild-
ningsstatistiken från omkring 500 avdelningar 
är ett väldigt företag som kräver tusentals fri-
villigas kunnande och insats. Uppgifterna lig-
ger till grund för statistikboken som ska bifo-
gas verksamhetsberättelsen och bokslutet. De 
behövs också för planering och budgetering 
samt för olika slag av ansökningar och rap-
porter. Utan statistik vore det också svårt att 
avgöra vilken verksamhet som kräver special-
satsning de kommande åren eller i hur många 
exemplar broschyrerna ska tryckas. 

Uppgifter från många olika källor

Eftersom avdelningarna har varierad verksam-
het, finns det också många frågor. Lejonpar-
ten av avdelningarna svarar bara på runt tjugo 
av dessa, då över hälften av dem har mindre 
än etthundra medlemmar. All statistisk data 
fås dock inte enbart från verksamhets- och 
utbildningsenkäter utan även från medlemsre-
gistret och programmens egna källor. 

Verksamhetsdagboken underlättar
statistikföringen

Många avdelningar för verksamhetsdagbok 
på RedNet för att göra det lättare att upprät-
ta årsredovisningen. De avdelningar som först 
besvarade statistikenkäten var Purmo (Öst-
erbotten), Ruiskatu 8 (Egentliga Finland) och 
Noormarkku (Satakunta). Av distrikten lycka-
des Åland få alla sina avdelningar att som för-
sta svara på förfrågan, tätt följt av Lappland, 
Sydöstra Finland och Egentliga Finland.

Statistikboken blir färdig till vårens fullmäkti-
ge, och efter det börjar sammanställningen av 
den nya enkäten. 

För information: RedNet-producent Örn Wit-
ting, 020 701 21 52, orn.witting@rodakorset.fi

Statistik uppstår inte 
ur tomma intet

I år ordnas Hungerdagen 18–20.9. Fast det 
händer och sker i avdelningen också före det 
är det bra att inleda planeringen av insamling-
en redan innan sommaren. 

Strax efter Rödakorsveckan dimpar Hunger-
dagens kampanjbrev ner genom brevluckan. 
När brevet kommit kan insamlingsgänget i av-
delningen samlas och tillsammans gå igenom 
vem som åtar sig planeringen av Hungerdagen 
och vilka nybörjare man kunde kalla in. Det lö-
nar sig också att fundera på arbetsfördelning 
dvs. vad man hinner göra före semestern och 
vad efteråt. 

Hjälp världen över

Hungerdagen arrangeras redan för 34 gång-
en. Den är Finlands Röda Kors viktigaste årli-
ga insamling av icke-ändamålsbundna medel 
till katastroffonden. För pengarna skaffas akut 
hjälp till offren för naturkatastrofer och utförs 
långvarigt utvecklingssamarbete. Medlen an-
vänds också till att bistå offren för olyckor här 
hemma.

För information: Informatör Anna Vuorinen, 
020 701 22 24, anna.vuorinen@rodakorset.fi

Hungerdagen under planering
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I fjol syntes Hungerdagen i Kampens köpcentrum i Hel-
singfors. På plats i insamlingscentralen Regina Laurén, 
John Ekelund och Jessica von Bonsdorff.

TYCK TILL i Facebook 
Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi

BERÄTTA OM EVENEMANGEN
Lägg ut era evenemang på nätet
rednet.rodakorset.fi

RING OCH BIDRA
0600 12220 (20,28 €/samtal + lna)

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!
Det röda korset på vit botten är ett skyddstecken och en symbol för arméns sjukvård. 
Det skyddar civila, hjälparbetare och sårade soldater vid kriser. Märket ägs av de stater 
som har förbundit sig att följa krigets lagar eller Genèvekonventionerna, Finland är en 
av dem. Röda Korset har rätt att använda skyddstecknet för att markera sin verksam-
het och övervaka användningen av märket. 
Läs mer humanitaarinenoikeus.fi

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi
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När TV:n försvinner är Rödakorset kvar!

LEDAREN 24.3.2014

Maten är slut i Syrien, barn och åldringar sväl-
ter. 
Mer än 9 miljoner syrier är i akut behov av 
hjälp. Efter tre år av konflikt har miljoner syri-
er nått den yttersta gränsen för vad de står ut 
med. Att överleva de utdragna våldsamheter-
na och den totala förstörelse som har drabbat 
landet blir allt svårare. I stora delar av landet 
svälter befolkningen och värst är det för barn 
och åldringar. 6,5 miljoner människor flyr un-
dan striderna i sitt eget land och 2,4 miljoner 
har flytt till Syriens grannländer. 

Krisen har förlorat sin mediasexighet och Tv:n 
har slutat sända från området. Det betyder 
inte att krisen skulle vara över. Röda Korset 
finns där och hjälper genom att bistå med 
livsmedel, filtar och hygienartiklar samt medi-
ciner och hälsovårdstjänster. 

Syriska Röda Halvmånens frivilliga ser till att 
hjälpen når fram till de människor som le-
ver under extrema förhållanden i Syriens 14 
provinser. För att utföra detta behövs pengar 
som du och jag kan hjälpa till att samla. Väd-
jan om insamlingen har kommit och behovet 
av bistånd kommer att behövas ännu många 
år framåt.

För att uppmärksamma livet som flykting 
ordnar distriktet en flytkingtältturné i de 
Åboländska skolorna i maj månad. Tältturnén 
kommer att uppmärksammas i media och me-
ningen är att allmänheten också skall få ta 
del av hur en flyktingfamilj bor –kanske i vär-
sta fall i flera års tid!
Turnén görs av ungdomsdelegat Pisey Hang 
från Kambodja, som berättar om sina upple-
velser och rättsvetenskapstuderande Andrea 
Södergårds presentation om mänskliga rättig-
heter. I turnén deltar också Novias socialpe-
dagogstuderande Sonja Lumme.

14-20.5
9-11.6

Hjälp Syrien nu !

Genom att:
Skicka texmeddelande: Syrien till numret 
Ringa 0600-12220 (20,28 €/samtal +lna)
Bidra till katastoffondens konto: FI06 2219 1800 0680 00, 
NDEAFIHH, Skriv Syrien i meddelandefältet

Våren präglas också av organisationens mö-
ten. Vi har distriktets årsmöte i Nagu 12 april, 
där rödakorsemblemet uppmärksammas. 
Skyddsemblemet fyller 150 år och är vår orga-
nisations viktigaste orsak till att våra bistånds-
arbetare kan fungera i konfliktområden. Utan 
detta skydd skulle aldrig vår hjälp nå fram. 

Årsmötet väljer också distriktsstyrelse, god-
känner budget och arbetsplan som är våra 
riktlinjer för detta år.  

Stämman närmar sig och jag hoppas många 
frivilliga ställer upp på verksamhetstorget ut-
anför  Forum marinum, där Rödakorsets verk-
samhet i egentliga Finland presenteras. För-
stahjälpenjour behövs under dagarna både 
i Mässcentret och vid Forum Marinum. PÅ 
kvällsfesten behövs också frivilliga som kan 
hjälpa till med serverande av mat åt personer 
med rörelsehinder. 

Kom också med och upplev den gemenskap 
vår fina organisation bjuder, träffa likasinnade 
från hela Finland och påverka organisationens 
riktlinjer för de kommande tre åren.

En aktiv, händelserik och solig vår hälsar

Annalena
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STÄMMAN I ÅBO 7–8.6.2014

Anmäl dig till stämman och boka logi 
Just nu är det tid att anmäla sig till vår ordinarie stämma i Åbo.
Boka samtidigt logi och plats till samtransporten från ditt distrikt.

Stämman som samlas vart tredje år är Finlands Röda Kors högsta beslutande organ, den 
slår bland annat fast organisationens strategi för de följande tre åren. Där väljs också en 
ordförande, tre vice ordförande, styrelse, fullmäktige och revisorer för organisationen. 

Viktiga datum   

Senast 7.2
Avdelningarna och distrikten har fått med 
posten inbjudan till remissbehandling av stra-
tegin, utkastet till strategi, anvisningar för an-
mälan och inkvartering samt fullmaktsmallar-
na och besked om antalet officiella deltagare 
avdelningsvis.  

Senast 31.3 
Sista dagen för avdelningarnas och distriktens 
kommentarer om strategiutkastet. 

Senast 12.4: 
Sista möjlighet att lämna in initiativen.

25.4
Anmälan till stämman avslutas. 

Senast 26.4: 
Kandidaterna som ska väljas till förtroende-
posterna presenteras för valnämnden. Nämn-
den består av röstberättigade företrädare för 
distrikten. 

Senast 9.5: 
Avdelningarna och distrikten får den skriftliga 
möteskallelsen, handlingarna, valnämndens 
förslag till förtroendevalda och mötets pro-
gramblad.

Kom ihåg

Påverka och trivs

Mötet hålls i Åbo Mäss- och kongresscentrum 
(www.turunmessukeskus.fi). Lördagens kvälls-
fest firas i takt med varierande musik på
Forum Marinum vid Aura ås strand    
(www.forum-marinum.fi). 

Vid stämman på fredagen 6.6
- Ungdomsevenemang i möteslokalen på 
 hotell Radisson Blu Marina klockan 
 18–21.30.  

Vid stämman på lördagen 7.6 
- Anmälan, öppning, valdebatt och utskotts-
 arbete. På aktivitetstorget kan du kolla in 
 nya idéer och träffa gamla och nya bekanta. 

- Kvällsfest på Forum Marinum klockan
 19 – 24.
 
- Utdelning av utmärkelser sker klockan 19 i 
 en värdig och lugn atmosfär på Suomen 
 Joutsen. Bilden förmedlas via videoförbin-
 delse till festpubliken. 

Vid stämman på söndagen 8.6
- Godkännande av strategin, val av personer 
 till förtroendeposterna, avslutning. På akti-
 vitetstorget händer och sker hela dagen.

Familjernas år vänder sig till alla!

Stämman och Åbo erbjuder en mängd trevliga 
aktiviteter för hela familjen. De minsta syssel-
sätter sig i ReddiePark, de unga har eget pro-
gram, familjemedlemmar samt släkt och vän-
ner kan njuta av den livfulla staden.

Anmälan och bokning av logi 
7.2–25.4.2014

Alla deltagare anmäler sig och bokar logi 
på nätet: http://rednet.rodakorset.fi/stam-
man2014. Noggranna anvisningar hittar 
du bland annat i det infopaket som gick ut 
till din avdelning i början av februari. 

Samtransport till stämman

Om ditt distrikt ordnar samtransport delta 
i den. Uppgifter om samtransporterna och 
anvisningar för deltagande står på anmäl-
ningsblanketten.

Var får jag mer information?

– Eget distrikt
– RedNet: http://rednet.rodakorset.fi/
 stamman2014
– www.rodakorset.fi/aktuellt/
 stamman/2014
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                                                                          FRIVLLIGA TILL STÄMMAN 7–8.6.2014           

                                                                  UNGDOMSDELEGAT PISEY HANG 

My name is Pisey Hang. I am 23 years old and I 
come from Phnom Penh the capital city of Cambo-
dia. I have one elder sister and twin brothers. I am 
just graduated from Royal University of Law and Eco-
nomics with a major of Law. I am volunteering in 
Cambodian Red Cross as an article writer.
 
I had involved with Cambodian Red Cross youth ac-
tivities since 2011 and 2012 I became a club le-
ader in my university. I had joined and organized 
many activities such as: Blood Donation, Advertising 
about Road Safety, Fund Raising, Visiting Deaf and 
Blind children, provided aid to people who affected 
by flood, Helping and sharing some foods, clothes, 
etc…, Visiting people who suffered by fire house, 
Clean the environment and planting tree, Educated 
about red cross to young learner, Educated about 
health care and HIV/AIDS to people in the commu-
nity.
Actually, I had arrived in Finland 7 January 2014.
My first impression after I landed off, it was very 
cold. In the morning I can’t see the sun and almost 
dark everywhere. Coming to Finland surprised me a 
lot more developed than I thought. I can experien-
ce winter here; Especially, I can see my first snow. It 
was an unforgettable moment in my life and I real-
ly enjoy with snow to the much. I am so excited to 
come here. It is my great experience and also valua-
ble friendship between Finnish and Cambodian Red 
Cross. This is an opportunity of a lifetime to build 
not only upon volunteerism, but also a long lasting 
friendship with people. After this great experience I 
am going to share it to youth in Cambodia with high 
commitment.

Vi behöver frivilliga till stämman!

Målet är att varje grupp har representation 
från de Åboländska avdelningarna
Anmäl dej till någon av följande team:
annalena.sjoblom@redcross.fi.

TEKNISKA GRUPPEN
Gruppen ansvarar för material, kopiering, 
mikrofoner, tolkning och rådgivning under 
stämman vid mässcentret. Här kan du på 
samma gång följa med mötet

VERKSAMHETSTORGET
Sätts upp vid åstranden, Forum Marinum. 
Här förevisas Röda korsets verksamhet så 
som avdelningarna, blodtjänst, Kontti, ungas 
skyddshus, VaPePa, Förstahjälpen ungdoms- 
och vänerksamheten på lördag.
Målet är att vid varje verksamhetspunkt 
också finns representanter från Åboland.

KOMMUNIKATIONSTEAMET
Gruppen ansvarar för hur allt material ser 
ut och om innehållet. Här behövs  fotogra-
fer, bloggare, twittrare och facebookare.
OBS! Vi vill ju också synas på svenska!

UPPBYGGNAD OCH LOGISTIK
Gruppen ansvarar för säkerhet, infoskyltning 
till staden, uppbyggnad av tält, teknisk 
apparatur, föreställningar. Arbetet sker till 
största delen före och efter stämman

  FÖRSTAHJÄLPENJOUR
  Förstahjälpenjour behövs både i mäss-  
  centret och vid Forum marinum på lördag
  och på söndag. 

 Den 21 maj kl 18.00 håller distriktet en 
gemensam informationskväll tillsammans 
med Varsinais-Suomen piiri för alla som 

anmält sej.

After working in Åland for three months I can learn 
a lot about FRC by working in district. I also visited 
branches in Aland for sharing experience, culture, 
and some activities between Cambodia and Finland. 
I felt very warm welcome working here because my 
boss and colleagues are very kind. I also learn about 
culture and history about Åland as well. On the other 
hand, I am staying with a very nice apartment which 
is close to everywhere. I am very happy and comfor-
table to stay in a beautiful place with helpful people. 
I really loved the experience of volunteering with FRC.

Otherwise I am looking forward to work in Turku 
which is a big and beautiful city and I want to learn 
more about FRC activities, General Assembly, and Kid 
Camp. I am really interested to work with volunteers 
and everyone in Turku. Please kindly keep me a part 
of Åboland District Red Cross.

Have a nice day everyone and join together with hu-
manitarian activities. 
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RÖDAKORSVECKAN 5–11.5.2014

Vid stämman i Lahtis sommaren 2011 bestäm-
des att år 2014 uppmärksammas som familjer-
nas år. Temat syns också under Rödakorsveck-
an. Familjerna framhävs i kampanjmaterialet 
på bland annat foton och den nya kunskaps-
banan uppmanar såväl unga som gamla att 
lära sig ringa nödnumret 112.

Rödakorsveckan utmanar alla
att lära sig första hjälpen  

Rödakorsveckan firas till
ära av organisationens 
grundare, Henry Dunant 
på hans födelsedag 8.5.1828.

Internationella rödakorskommittén 
grundades 17.2.1863. Upptakten till 
denna var en kommitté som samla-
des för att enligt Dunants idé ska-
pa en neutral hjälporganisation, Röda 
Korset.

Kommittén fyllde i fjol 150 år och nu 
i år firas rödakorsemblemet som upp-
nått samma ålder.

1. Att kunna hjälpa-tävlingen

Kan genomföras till och med utan frivilliga. Mi-
nimum för vad som behövs är tävlingskupong-
er och en responslåda.

2. Känn till innehållet i en första
 hjälpen-väska
Här behövs minst en frivillig som känner till 
tillbehören i första hjälpen-väskan och hur de 
används. För att genomföra det hela behövs 
minst tre frivilliga samt utöver väskan åtmins-
tone en varningstriangel, reflexväst och säker-
hetshammare.

3. Kunskapsbanan att kunna hjälpa,
 att kunna rädda

Modellen kräver en hel första hjälpen-grupp ef-
tersom det är fråga om en aktionsbana där pu-
bliken får öva sig i första hjälpen. Till banan hör 
illustrerade kontrolltavlor med instruktioner. 

Välj den lämpligaste evenemangsmodellen för avdelningen:

Familjernas år ger oss alla ett utmärkt tillfälle att tala om 
hur viktigt det är med kunskaper i första hjälpen i alla ål-
dersgrupper. Vem som helst kan vara den första på plats 
för att hjälpa sin egen närstående. 
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Redan i fjol genomförde första hjälpen-grupperna i avdelningarna Lär dig hjälpa, lär dig räd-
da-kunskapsbanor i skolorna, i vår samarbetspartner S-gruppens butiker och på andra all-
männa platser. I år har den bekanta kunskapsbanan kompletterats med en ny kontroll men 
idén är densamma: att lära människorna grundläggande färdigheter i första hjälpen och våga 
hjälpa.

Allt material för Rödakorsveckan finns på
rednet.rodakorset.fi/veckan
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FLYKTINGTÄLTTURNÉ 

Anmäl dig och delta i uppsättningen av ett flyktingtält 

Anmäl dig till distriktets tältchef: 

Helsingfors och Nyland     
Vesa Kukkamaa tfn 020 701 23 65, 040 541 63 59

Häme   
Anu Mylläri puh. 040 184 69 11

Kaakkois-Suomi  
Piritta Keränen puh. 020 701 27 21, 040 582 52 77
Eila Siira puh. 020 701 27 24, 0400 965 407

Lappi   
Sirkka-Liisa Oinaala puh. 0400 397 910

Länsi-Suomi   
Jooel Niittynen puh. 020 701 28 44, 040 588 19 88

Oulu   
Marika Parkkila puh. 020 701 26 17

Satakunta  
Kari Petäjä puh. 020 701 28 26, 0400 322 191

Savo-Karjala 
Ville-Petteri Pulkkinen puh. 0400 648 268 
Suvi Hirvonen puh. 050 555 31 90

Varsinais-Suomi 
Aki Lertola puh. 0400 919 512

Österbotten   
Rolf Sund tfn 020 701 27 54, 0400 263 448

Åboland
Rebecca Börman tfn 040 771 28 20

Åland   
Benita Brändström tfn 020 701 27 02

Mer information: 

Johanna Matikainen (allmän samordning) 
020 701 21 79, johanna.matikainen@rodakorset.fi

Federico Ferrara (logistik och bokningar) 
020 701 21 85, federico.ferrara@rodakorset.fi

Tältet lockar till att fråga och uppleva 

• I flyktingtältet hörs röster och syns bilder
 och föremål från flyktingläger.

• Tältet kan man besöka ensam eller i grupp.

• Vid tältet kommuniceras även annat och
 diskuteras flyktingfrågor.

• Till tältet bjuds in publik, kommunala
 beslutsfattare samt medlemmar och 
 anställda från Röda Korset.

• Tältet åker på turné bland annat för att göra 
 påverkansarbete i kommuner, på distriktens 
 årsmöten, organisationsdagarna och 
 stämman.

Finlands Röda Kors Flyktingtältturné har 
startat i mars. Målet med turnén är att 
sprida kännedom om flyktingskap och er-
bjuda nya infallsvinklar på diskussionen om 
flyktingar och asylsökande.  

Turnén har aktuell anknytning till krisen i Sy-
rien. Århundradets värsta konflikt har lett till 
att över två miljoner människor har flytt sina 
hem och att miljoner syrier är internflyktingar 
i sitt eget land. Finland höjer sin kvot till över 
ettusen flyktingar av vilka ungefär hälften är 
syrier.    

Med turnén vill man verka för att kommuner-
na fattar positiva beslut om flyktingmottag-
ande. På samma gång försöker man öka såväl 
Röda Korsets som övriga föreningars andel i 
den praktiska planeringen och organiseringen 
av mottagandet.   

Turnén genomförs i samarbete med arbets- 
och näringsministeriet och de regionala 
ELY-centralerna. Samtidigt reser tre tältteam 
runt i Finland.

Frivilliga efterlyses till tälten  

De frivilliga som går med i flyktingtältturnén 
hjälper att sätta upp och ta ner tälten. De ord-
nar program kring tältet och berättar om Röda 
Korsets roll i flyktingmottagandet och om var-
dagen i ett flyktingtält. De frivilliga kan också 
uppmuntra publiken att ta ställning. 

Röda Korsets samordningsgrupp på centralby-
rån ger råd, manuskript och annat stöd till de 
frivilliga, till tältcheferna i distrikten och till av-
delningarna.  

Uppdraget passar fram-
för allt frivilliga mång-
kulturarbetare men 
alla rödakorsfrivilliga är 
kompetenta för projek-
tet. Tältteamet välkom-
nar även nya frivilliga!
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Ungdomsdelegat Pisey Heng från Kambodja kommer tillsammans med folkrättsstuderande 
Andrea Södergård som praktiserar på Åbolands distrikt att mellan den 14-16.5 och 19-20.5 
att åka runt till högstadier och andra stadiets skolor i Åboland och hålla ett internationellt 
skolprogram för eleverna. 

Pisey kommer berättar om sin bakgrund inom Röda Korset samt om Röda Korset i Kambodja. 
Andrea berättar om humanitär rätt, mänskliga rättigheter och om Röda Korsets hjälparbete 
på konfliktområden. Med sig kommer de att ha ett flyktingtält som sätts upp på skolgården. 
Syftet med tältet är att öka förståelsen för flyktingars situation och liv samt inbjuda till dis-
kussion och information om flyktingskap. 

Programmet ger eleverna ökad kunskap och förståelse av krig och konflikter, mänskliga rät-
tigheter och flyktingskap. Det ger också en bild över hur Röda Korset fungerar internationellt. 
Programmet fungerar som motverkande av rasism.

Skolorna i Åboland har möjlighet att boka programmet senast den 23.4.2014 till Rebecca Bör-
man via e-post rebecca.borman@redcross.fi eller telefon 040-7712820.

INTERNATIONELLT SKOLPROGRAM  14-16.5 OCH 19-20.5.2014

Internationellt skolprogram i Åboland

VÄNPOOL I PARGAS 

Människorna i Finland lever allt längre och 
blir allt fler. I Pargas stad ökar antalet över 
65 åringar från 22 % till 30 % av befolkning-
en framtill år 2020. År 2020 beräknas Par-
gas stadsdel bestå av ca 2500 seniorer. 

Reformen inom social- och hälsovården 
har som målsättning att kraftigt minska på 
antalet vårdplatser kommer allt fler att bo 
hemma i sämre fysiskt skick. Denna kombi-
nation är oroväckande och kommer att krä-
va tredje sektorns stöd. 

Finlands Röda Kors, Åbolands distrikt fort-
sätta på Pargas svenska pensionärsfören-
ings initiativ till att bygga upp ett nätverk 
av stödpersoner som kan hjälpa ensamma!
Vänpool i Pargas

Vi bjuder in er förening till en paneldiskus-
sion tisdagen 22.4 2014 kl. 18.00 till Pargas 
stadshus.

Vi diskuterare de äldres situation i framti-
den och hur varje ung senior kan få en me-
ningsfylld vardag genom att delta i vän-
verksamheten.

Tisdagen 22.4 2014 kl. 18.00 i Pargas
stadshus.

18.00  Välkommen, Annalena Sjöblom FRK,     
 Åbolands distrikt

18.15 Hur ser den offentliga servicen och   
            befolkningsprognosen i framtiden,   
  kommunalråd Harri Bondas

19.00  Paneldiskussion leds av komunalråd     
 Harri Bondas

I panelen sitter:
 Harry Backström; Väståbolands   
 svenska församling
 Juho Kopperoinen, Länsi-Turunmaan   
 suomalainen seurakunta
 Christel Gripenberg- Lerche, (prel.) 
 Folkhälsan i Pargas
 Folke Öhman, stadsdirektör, Pargas   
 stad
 Marianna Stolzman, fullmäktigeleda  
 mot, Pargas stad
 Ole Norrback, ordförande Finlands   
 svenska pensionärsförbundet
 Annalena Sjöblom, FRK, Åbolands di  
 strikt

 Varmt välkomna!
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MATERIAL

Nytt material för medlemsvärvning

Med hjälp av de nya tittutbilderna 
får ni munter kontakt med deltagar-
na i evenemanget och med förbipas-
serande. Ni kan uppmuntra folk att 
skicka bilder på sig själva exempel-
vis till avdelningens egna eller till 
Röda Korsets Facebook-sidor 
och dela dem med sina kompisar. 

Varje avdelning kan beställa från nätbutiken ett 
set med alla tre tittutbilder av storlek A2. Bilder-
na har illustrerats av Emmi Jormalainen och de 
är av slittåligt, smuts och fukt avvisande mate-
rial. De är bekväma att ha i handen men de kan 
även hängas till exempel på bykstrecket.   

Ett evenemang under Rödakors-
veckan är en strålande möjlighet 
att tala om för människorna ansik-
te mot ansikte varför vi vill inte-
grera dem i vårt lokala och lite mer 
omfattande trygghetsnät. Beställ 
utav det utmärkta materialet till 
stöd för medlemsvärvningen i god 
tid från rodakorsbutiken.fi.

Vi hoppas att ni av kostnadsskäl använ-
der det lätta bladet för medlemsvärv-
ning och sparar den mer omfattande 
broschyren om medlemskap för intres-
serade, nya medlemmar och frivilliga.

För massdistribution
planerad lätt broschyr
som kan delas ut vid
evenemang, på kurser 
och övriga tillställningar. 
Åtföljs av en blankett
för medlemskap.

Den mer omfattande broschyren Visa att du bryr 
dig lämpar sig till exempel för att introducera nya 
medlemmar och frivilliga. Den innehåller också en 
blankett för medlemskap.

Lär dig hjälpa-materialet
demonstreras i kampanjbrevet 

Rödakorsveck-
ans kampanj-
brev som kom 
ut sista veck-
an i februari är 
en repetition 
av aktionsmo-
dellen Lär dig 
hjälpa med 
tillhörande
material. 

Brevet har 
skickats både 
som tryckt och 
elektroniskt till 
distriktsbyrå-
erna samt till 
avdelningar-
nas ordförande 
och informa-
tör, till ledaren 
av första hjälpen-gruppen och till första hjäl-
pen-promorna. Kontaktpersonerna för skol-
samarbete, insamlingsledarna, sekreterarna 
och medlemsmästarna får det digitala brevet. 
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VÄNVERKSAMHET

Var med när träffpunkten för generationer, Ter-
hoklubben, sprider sig över hela Finland. Fin-
lands Röda Kors och Mannerheims Barnskydds-
förbunds gemensamma riksomfattande projekt 
Hela Finland leker startade i mars. 

Målet är att skapa träffpunkter för generatio-
nerna på alla håll i Finland och tillsammans 
med de frivilliga inrätta Terhoklubbar, där barn i 
5–10-års ålder och vuxna kan umgås med hjälp 
av spel, lekar, konst, snack och motion. 

Projektet Hela Finland leker förenar generationer

Åbopiloten till projek-
tet Hela Finland leker 
fick de olika genera-
tionerna att berät-
ta små historier och 
minnen och visa sin 
fingerfärdighet. De 
frivilliga och barnen 
pusslade bland annat 
ihop nya pärmar på 
böcker.

Kommer du på en idé eller en plats dit man i 
din kommun kunde bjuda in folk för att leka 
med barn? Kunde Terhoklubben ge en extra 
kick till någon av aktiviteterna i avdelningen? 

Om du vill se din avdelning bland de första att 
ställa upp för projektet, ta kontakt.

För information: projektsamordnare 
Eevamaija Paljakka-Sippola, 050 438 05 57, 
eevamaija.paljakka-sippola@mll.fi.
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En riksomfattande modell för de ungas vänverksamhet

För de ungas vänverksamhet läggs i år upp 
en riksomfattande modell. Experimenten med 
verksamheten kom igång år 2012 och de er-
farenheter som samlades in under två års tid 
sammanställs nu till nya modeller för vänverk-
samhet i grupp och mellan två ungdomar ”ung 
för ung”.     

Inom ramen för projektet Gemensamt ansvar 
för den unga har vänverksamhet prövats i De 
ungas skyddshus, i distrikten och avdelning-
arna i Helsingfors, Åbo, Kuopio, Uleåborg och 

Åboland. Utöver pilotprojekten har vänverk-
samhet för unga utvecklats och bedrivits även 
i andra distrikt och avdelningar runt om i Fin-
land.   

Distrikten och RedNet (FRK Vänverksamhet) 
vet mer om utvecklingen av vänverksamheten.  

För information: Projektarbetaren för vän-
verksamhet, Varpu Vuorenrinne, 
040 631 13 62, varpu.vuorenrinne@
rodakorset.fi 

Kommer du ihåg vad din favoritlek var som barn? Var och med vem brukade du leka?
Vilken lek lärde du dig av dina mor- och farföräldrar, av granntanten eller –gubben?  
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Glädje och gott sällskap för 
närståendevårdare 

NÄRSTÅENDEVÅRD OCH SOCIALA MEDIER

Närståendevårdarna orkar bättre om de också 
själva får en kort vilopaus. Röda Korsets frivil-
liga ordnar för närståendevårdare kamratstöd, 
utfärder, rekreation, kurser i teori och praktik 
och må väl dagar på nästan 60 orter. 

Bland de nya orterna finns Hattula, Toijala, 
Rautavaara och Polvijärvi. Innehållet har för-
nyats på kurserna i vård- och omsorg och på 
teori- och praktikkurserna där temat är när-
ståendevårdarens roll som kund inom hälso-
vården. 

Det händer inom närståendevården:  
• Rekreationsdagar för män som vårdar sitt
 handikappade barn hemma, Heinola
 24–25.5 

• Må väl lägerdagar för alla närstående-
 vårdare, Heinola 3–5.7 och 14–16.8

• Inbjudningsseminarium för frivilliga från
 avdelningar, Tavastehus, 13–14.9   

För information: samordnaren för närstå- 
endevård Sisko Aalto, 020 701 21 21, 
sisko.aalto@rodakorset.fi

Kolla in närståendevårdens 20-åriga
historia: punainenristi.fi/
omaishoitohistoriikki 

Läs resultaten från närståendevårdens 
kommunenkät: punainenristi.fi/
omaishoidon-kuntakysely

SVENSKSPRÅKIGA 
UTBILDARE SÖKES!

Speciellt i Helsingfors-Nyland, på Åland och 
i Österbotten råder en skriande brist på 
svenskkunniga frivilligutbildare. Finns det 
alltså någon i er avdelning eller i den när-
maste kretsen som är intresserad av uppgif-
ten som utbildare/kursledare?

Hösten 2014 anordnas svensk utbildarut-
bildning inom följande verksamheter:

• Organisationsverksamhet
• Psykiskt stöd
• Humanitär rätt
• Mångkultur
• Ungdomsverksamhet
• Socialtjänst /Vänverksamhet
• Beredskap 

Utbildarutbildningen startar som distans-
undervisning (nätkurs) samtidigt med den 
finskspråkiga utbildningen 4.10. 

Närstudieperioderna hålls i Åbo 1–2.11 och 
22–23.11.

Priset på utbildarutbildningen är 70 euro/
studieperiod.

Av de sökande krävs genomgången grund-
kurs inom den egna verksamheten innan
utbildningens början.

För information: den egna distriktsbyrån 
eller utbildningsplanerare Sole Noranta,  
020 701 21 48, sole.noranta@rodakorset.fi

Röda Korsets beredskapsenhet håller på att 
sammanställa anvisningar för de frivilliga om 
sociala medier. De praktiska reglerna visar hur 
det lönar sig att använda de sociala medierna 
när man själv representerar Röda Korsets fri-
villiga.

För anvisningarna samlas erfarenheter av de 
utmaningar som de frivilliga mött i de socia-
la medierna. Har du till exempel tänkt på vad 
en frivillig kan tala om för sin kompis på Face-
book om sitt eget frivilligarbete?  

Tyck till! Kom och berätta om dina erfarenheter av sociala medier 

Eller har du på en chattspalt stött på en de-
batt kring Röda Korset som du blev och fun-
dera över hur du skulle kunna delta? 

Berätta om dina erfarenheter på RedNet. För 
dem har öppnats en digital blankett på adres-
sen rednet.rodakorset.fi/some . 

För information: webbproducent 
Muusa Kostilainen, 020 702 22 26, 
muusa.kostilainen@rodakorset.fi
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Kom på höstens 
promokurs!

Promoutbildning ger en bra handledning till 
frivilligverksamheten. Kursen vänder sig till 
kontaktpersonerna för de olika verksamheter-
na i avdelningarna och till styrelseledamöter. 
Den är också till glädje och nytta för ledarna 
av verksamhetsgrupper och de evenemangs-
ansvariga.   

Den gemensamma modulen i promoutbild-
ningen är avsedd för alla dem som vill organi-
sera frivilligverksamheten. När man gått den 
gemensamma modulen kan man välja en inne-
hållsmodul efter eget intresse och avdelning-
ens behov. 

Sök dig till kursen med ansökningsblankett 
som finns på RedNet eller skaffa blanketten 
från din egen distriktsbyrå. Ansökningsblan-
kettens omstående sida består av en samför-
ståndsblankett som avdelningen och kursdel-
tagaren fyller i tillsammans. Den tjänar som 
underlag när man kommer överens om pro-
mons uppgifter och exempelvis det stöd som 
står tillförfogande.  

Tack alla ni som svarade
på promoenkäten!

Iiris Mansikkamäkis lärdomsprov vid Haaga-
Helia yrkeshögskola om nuläget och utvecklings-
behoven för promoutbildningen har kommit ut. 
Tack till alla som svarade på enkätundersök-
ningen. 

Bland dem som svarade utlottades tre 50 euros 
presentkort till Röda Korsets nätbutik. Vinnarna 
är Jan Lindholm, Pirkko Ruonala och Masa Salo. 

Grattis!

Kolla in enkätresultaten: 
rednet.punainenristi.fi/promot 

UTBILDNING

KOULUTTAJAKOULUTUS 2014 / UTBILDARUTBILDNING 2014

Hae koulutukseen oman piiritoimistosi kautta. Ilmoittaudu kuukausi ennen koulutuksen alkua.
Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån - minst 1 månad före början av kursen.

Valmiuskouluttajien sisältöosa  12.-13.4. Nynäs
Innehållsmodul för Beredskapsutbildare 12-13.4 Nynäs

Henkisen tuen kouluttajien sisältöosa 12.-13.4. Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 4.-31.10. Verkkokoulutus
Gemensam modul: Det unika Röda Korset” 4-31.10 Nätstudier

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 1 1.-2.11.  Lähiopetus: HUP, Salomonkatu (suom.)
Instrumentmodul: ”Handledning av inlärning”  1-2.11 Närstudier (Åbolands distrikt) 

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 2 8.-9.11. Paikka selviää myöhemmin 

Sisältöosat: 22.-23.11. Turku (suom.)
Innehållsmoduler 22-23.11 Åbolands distrikt (på svenska)

• Humanitaarinen oikeus/Humanitär rätt
• Järjestö/Organisationsverksamhet
• Monikulttuurisuus/Mångkulturalism
• Sosiaalipalvelu/Socialtjänst
• Nuoriso/Ungdom
• Henkinen tuki/Psykiskt stöd 

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 17.-19.10. Nynäs

Mer information om promoutbildning får man 
på RedNet (Promor) och av distriktets pro-
moansvarig. 

Välkommen på kurs!
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VÄRLDEN I BYN 24–25.5.2014  

Temat för detta Finlands största evenemang i 
utvecklingssamarbete för organisationer är i 
år klimatet med geografisk betoning på Latin-
amerika. Röda Korset medverkar som vanligt 
under bägge evenemangsdagarna och bjuder 
in festivalsbesökare i sitt tält.

Ny app presenteras 

Röda Korsets internationella hjälpverksam-
het kan berätta om en ny app för tablett som 
visar de verkningar som katastroferna har på 
utvecklingen. Hållbar utveckling är en illusion 
så länge katastrofernas verkningar inte kan 
behärskas i de utsatta människornas liv. 

Välkommen till festivalen Världen i byn i maj

Lägren arrangeras vanligtvis med frivilligkrafter, di-
striktsmedarbetaren stöder dock de frivilliga, dvs. 
ordnar utbildning för lägerhandledarna och ledar-
na för lägren. Har man lägerplaner lönar det sig att 
i god tid tala om dem för den egna distriktsbyrån, 
till exempel för planeraren av ungdomsverksamhet. 
Därifrån förmedlas uppgifterna om lägren till cen-
tralbyrån som för en lista över alla läger sommaren 
2014.

Familjernas år ger lägren en fin inramning

Temaåret 2014 som fokuserar på familjerna passar 
utmärkt för barn- och ungdomsläger. Lägren upp-
skattas av hela familjen då föräldrarna vet att de-
ras barn kommer att ha det trevligt i en trygg om-
givning. Med hjälp av lägren kan man också sprida 
kunskap om Röda Korset och inspirera nya frivilliga 
för verksamheten.    

Ännu inte för sent med sommarläger för barn och unga 

Vid rödakorsavdelningen finns även en första 
hjälpen-bana. Kunskaper i första hjälpen är 
livsviktiga bland annat då man förbereder sig 
för klimatologiska naturolyckor. 

Var och när

Festivalen ordnas i Kajsaniemiparken och på 
Järnvägstorget i Helsingfors på lördagen 24.5 
kl. 11–20 och på söndagen 25.5 kl. 11–18. 
Röda Korset har sin avdelning på Järnvägstor-
get. Evenemanget har fri entré. 

För information: informationsdelegat 
Viivi Berghem, 020 701 20 78, 
viivi.berghem@rodakorset.fi

Sommarlägren ger en positiv bild av organisationen 
och vittnar om dess mångsidiga verksamhet. De är 
också ett utmärkt bevis på att Röda Korset har ak-
tiviteter för barn och ungdomar i trakten. 

Informera i god tid 

När avdelningen skaffat sig tillräckliga uppgifter om 
lägret, lönar det sig att lämna besked så fort som 
möjligt. Lägerplanerna påverkar programmet för 
hela familjen och därför vore det bra att informe-
ra om saken redan på vårvintern. Många planerar 
redan då för sommaren och för föräldrarna är det 
viktigt att veta om sina barns förehavanden och 
tidtabeller för sommaren.  

För information: samordnaren för skolsamarbete 
Pekka Laukkanen, 020 701 21 54, 
pekka.laukkanen@rodakorset.fi 

Minst 25 rödakorsavdelningar och distrikt har planer på att ordna läger runt om i Finland
i sommar. Fortfarande hinner man planera sommarläger också i eget område!   

Festivalen Världen i byn intar igen Kajsanie-
miparken och Järnvägstorget i Helsingfors
under det sista veckoslutet i maj. 

På denna banderoll känner du igen rödakorsavdelningen vid festivalen Världen i byn.
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VÄNFESTER 14.2.2014

ÅRETS VÄNINSATS 2014

Årets väninsats i Åboland år 2014 gick till Tuulik-
ki Hollsten. Nomineringen kom från Västanfjärds 
Röda Korsavdelning. 

Röda Korset Åbolands distrikt utsåg Tuulikki till 
Årets väninsats för sin vänlighet, hjälpsamhet och 
sitt mångsidiga engagemang för människor i hen-
nes närvaro.

I alltid positiv anda ställer hon upp frivilligt och 
ger av sig själv och sin tid åt andra människor. 
Tuulikki uppmärksammades och tilldelades di-
plom, blommor och ett smycke under vänfesten i 
Kimito.

Vändagen firades med vänfest i Kimito och Pargas

På vändagen den 14 februari samla-
des totalt kring 70 personer till Vänfest 
i Villa Lande i Kimito och i Folkhälsans 
seniorhus i Pargas. 

Temat för festerna var ”ta med din vän på 
fest” och syftet var att Röda Korsvänner-
na skulle ta med sin vän och komma på 
fest.

Festerna inleddes med välkomsttal av personal 
från distriktet. Därefter fick vi se fina dans- och 
sånguppträdanden av respektive orters Musikin-
stitut Arkipelag. 
Efter uppträdandet bjöds det på kaffe och rull-
tårtsbakelse och festerna fortsatte till slut i 
trevlig samvaro!

Deltagare på vänfesten i Kimito

Dansuppträdande av Musikinstitut Arkipelag i Pargas

Fixande inför vänfesten i Pargas
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HÄNDELSEKALENDER

Datum Kurs, händelse Var Arrangör

Mars

29-30 Seniorläger med barnbarn Korpo Åbolands distrikt

April

FHJ 2 uppdatering, Jourkurs Åbo Åbolands distrikt/ Fhj 
grupprna

12 Årsmöte Nagu Åbolands distrikt

22 Vänpooldiskussion Pargas Stadshus Åbolands distrikt

26-27 Finlandssvensk vänträff Åland Ålands distrikt

Maj

8 Öppet hus Åbo, Kaskisgatan 
13 A

Åbolands distrikt

5-11 Rödakorsveckan Åboland Avdelningarna

14-16 Internationellt skolprogram Åboland Åbolands distrikt

Rollatorrally Åboland Avdelningarna

Efterspaningsövning Kimitoön Kimitoöns VaPePa

19-20 Internationellt skolprogram Åboland Åbolands distrikt

21.5 Skolning och information 
om stämman

Åbo Åbolands distrikt/ 
V-S piiri

Juni

7-8 STÄMMAN Åbo Centralbyrån, V-S piiri
Åbolands distrikt

9-13 Sommarläger Kimito Åbolands distrikt /
Ålands distrikt

Juli

GLAD SOMMAR Kansliet stängt

Augusti

8-10 Gillesdagar Jämi Satakunda riddare

September

18-20 Hungerdagen Nationellt Avdelningarna

26-28 Beredskapsövning Vasa Österbottens svenska 
distrikt
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PÅ KOMMANDE I ÅBOLAND

Årsmöte i Nagu

11.00  Hälsningstal Nagu avdelning ordförande
 Yvonne Nymalm - Rejström
11.15 Röda korsemblemet 150 år, Annalena Sjöblom, 
 verksamhetsledare
11.45  Lunch
12.30 Ungdomsdelegat Pisey Hang från Kambodja 
13.15 Miriam Granström och Martin Granström uppträder
13.30  Utmärkelser
13.45  Kaffe
14:00  Ordförande Christel von Frenckell-Ramberg; 
 hälsningar och aktuellt från centralstyrelsen
14.15  ORDINARIE ÅRSMÖTE 
15.30  Inför stämman, verksamhetsledare 
 Annalena Sjöblom 
16.00 Avfärd

Rullatorrally i maj

NU ÄR DET DAGS IGEN!

Vi uppmamar alla avdelningar i Åboland 
att för tredje gången delta i Rullatorral-
lyt. Vi har årligen lyckats samla nästan 
80 frivilliga. 

Rullatorrallyt kan genomföras under maj 
månad och jippot går ut på att ta ut en 
äldre på promenad. 

Målet med jippot är att locka nya fri-
villiga med i vänverksamheten!

Sommarläger på Kimitoön 9-13.6.2014

Plats: Vestlax byahus
För vem: Åk 4-6 
Program: Olika temadagar; en förstahjälp-dag, 
en Sagalund-dag och en flykting-dag
Pris: 50€ (inkl. mat och transport från Åbo) 

Mera information samt anmälningsblankett hit-
tar du på http://rednet.rodakorset.fi/aboland
eller på vår facebook-sida: ”Finlands Röda Kors 
Åbolands distrikt – Turunmaan piiri”

Anmälningsblanketten skickas senast den 9 maj  
till FRK, Åbolands distrikt, Kaskisgatan 13 A 3, 
20700 Åbo


